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THÔNG BÁO 

V/v Lần chuỗi Mân côi cầu nguyện cho Hòa bình 

 
Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, quý thầy Phó tế, quý Chủng sinh và toàn thể Dân Chúa 

Giáo Phận Vinh 
 

Tháng Mười - tháng Mân côi đang đến gần, đặc biệt năm nay, toàn thể Giáo Hội mừng 

kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917 - 2017). Sứ điệp chung của Đức Mẹ 

trong các lần hiện ra là: Cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt và tôn sùng Trái Tim Mẹ. 

Đặc biệt, trong lần hiện ra thứ nhất, ngày 13 tháng 05 năm 1917, Đức Mẹ nhắn nhủ: 

“Chúng con hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày, để cầu cho thế giới được chóng hòa bình và 

chiến tranh sớm chấm dứt”. Sứ điệp này được Đức Mẹ lặp lại với Lucia vào ngày 13 tháng 

9 năm 1917: “Con hãy nói với mọi người tiếp tục lần hạt mỗi ngày để xin cho chiến tranh 

chóng chấm dứt.” 

Sứ điệp của Mẹ tại Fatima vẫn còn mang tính thời sự, vì hiện tại nhiều nơi trên thế giới, 

người dân vẫn đang phải sống trong cảnh bất ổn và thiếu vắng hòa bình, trong đó có cả đất 

nước Việt Nam thân yêu chúng ta. Thật vậy, Quê hương Việt Nam chúng ta đang bị đe dọa 

trong nhiều lãnh vực: Sự toàn vẹn lãnh thổ, nạn ô nhiễm môi trường, tình trạng suy đồi luân 

lý, sự gian dối đang tràn lan trong mọi lãnh vực của đời sống xã hội, giáo dục thiếu nền tảng 

và mất phương hướng, bạo lực côn đồ dường như đang được dung dưỡng, nạn phá thai, nạn 

tham ô tham nhũng tràn lan,…   

Trước những vấn nạn trên, và để góp phần làm cho thế giới được hòa bình thực sự, để 

đất nước thoát khỏi các đại nạn, để mọi người được sống trong công bằng và tự do, thiết 

nghĩ hơn bao giờ hết, mỗi người kitô hữu chúng ta hãy thực hành sứ điệp Fatima, nhất là 

hãy siêng năng lần hạt Mân côi như lời Đức Mẹ dạy. Cách thiết thực, Ban CL&HB xin 

được đề nghị với mọi thành phần trong Giáo phận một số điểm thực hành cụ thể sau đây: 

- Thứ nhất, xin các Cha xứ giúp cho mọi giáo dân trong giáo xứ hiểu rõ sứ điệp Fatima, 

đồng thời học hỏi Tông thư Kinh Mân côi của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II, 

ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002; 

- Thứ hai, để cổ vũ và duy trì việc lần chuỗi Mân côi một cách lâu bền, xin quý Cha quản 

xứ thành lập Hội Mân côi trong Giáo xứ của mình (nếu chưa có); 

- Thứ ba, xin quý Cha quản xứ và quý bề trên các cộng đoàn sắp xếp thời gian phù hợp để 

mọi thành phần trong giáo xứ và cộng đoàn của mình được lần hạt chung với nhau hằng 

ngày; 

- Thứ tư, các bậc cha mẹ sắp xếp thời gian để mọi thành viên trong gia đình mình có thể 

lần hạt chung với nhau, tốt nhất là trước giờ nghỉ đêm; 

- Thứ năm, 13 tháng 10 tới là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima. Vì vậy, 

trong ngày đó, xin các Cha trong toàn giáo phận dâng lễ nhớ Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 

(xem bộ lễ ngày 13/05) với ý cầu nguyện cho Hòa bình. Cũng trong ngày này, các giáo 

xứ và các cộng đoàn, tùy điều kiện và sáng kiến của mình, có thể tổ chức dâng hoa, rước 

kiệu, lần hạt cách trọng thể hoặc thay phiên nhau lần hạt suốt ngày. 
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Ước gì với tình con thảo, mỗi người luôn biết lắng nghe lời Mẹ nhắn nhủ tha thiết mà 

lần chuỗi Mân côi mỗi ngày, và đừng có ai đi ngủ khi chưa lần chuỗi. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, nhờ những chuỗi Mân côi chúng ta dâng lên 

Mẹ hằng ngày, xin Chúa ban Hòa bình xuống trên thế giới và trên quê hương đất nước Việt 

Nam thân yêu của chúng ta.  

    

Xã Đoài, ngày 25 tháng 9 năm 2017  

 

 Chấp thuận của ĐGM Giáo Phận                                  
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